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 Notat 

Angående: Procedure for brugen af artskonto 619011 (udlæg til viderefakturering) 

 

Formål med brugen af artskonto 619011: 

- Sikre opkrævning og opfølgning af de tilgodehavender AU skal have 

- Regnskabet bliver mere retvisende, da viderefaktureringen placeres på en ba-

lancekonto, hvorved indtægter og udgifter afspejles korrekt i regnskabet. 

 

Artskonto 619011 (udlæg til viderefakturering) vælges, når der er tale om udgifter, der 

efterfølgende skal viderefaktureres.  

 

 

Refusionen kommer via salgsfakturering: 

- Når det af en rejseafregning i RejsUd fremgår, at der er tale om en viderefak-

turering, skal omkostningstypen ”Udlæg til viderefakturering” benyttes + pro-

jektnummer og aktivitetsnummer. 

 

- Når det af en leverandørfaktura i IndFak fremgår, at der er tale om en videre-

fakturering, skal beløbet konteres på artskonto 619011 + projektnummer og 

aktivitetsnummer. 

 

 

Bemærk: Hvis en rejsende får rejsegodtgørelse via RejsUd (artskonto 

221013), skal det indberettes til SKAT af AU. Derfor konteres disse udgifter 

undtagelsesvis på artskonto 221013. Får AU efterfølgende en refusion for 

disse rejsegodtgørelser, skal de konteres på artskonto 118032 ved en videre-

fakturering (kontostreng fremgår af RejsUd). 

- Projektøkonomen/forretningscontrolleren giver Debitorgruppen besked om 

fakturering vedhæftet udgiftsbilag eller henvisning til bilagsnummer. 
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Refusionen kommer som en indbetaling uden salgsfaktura: 

- Projektøkonomen/forretningscontrolleren sender besked om, at der kommer 

en indbetaling (sendes til funktionspostkassen - indbetalinger@au.dk.  

Beløbsafsenders navn + evt. ca. beløb angives i emnefeltet på mailen. 

- Udgiften konteres af projektøkonomen/forretningscontrolleren på artskonto 

619011 som reminder for betalingsopfølgning/ viderefakturering.  

 

 

 

Refusionen kommer, efter at AU har afholdt udgiften: 

- Erfarer man først, efter at udgiften er afholdt af AU, at der kommer en refu-

sion, skal den efterfølgende refusion konteres på artskonto 118032.  

Projektøkonomen/forretningscontrolleren giver Debitorgruppen besked om 

fakturering vedhæftet udgiftsbilag eller henvisning til bilagsnummer.   

 

 

Afstemning/differencer:  

- En medarbejder fra Rejsegruppen afstemmer artskonto 619011 og sender 

oversigt til projektøkonomen/forretningscontrolleren over åbentstående po-

ster, der mangler at blive faktureret/indbetalt.  

- Projektøkonomen/forretningscontrolleren følger op de åbentstående poster 

på artskonto 619011. 

- Hvis projektøkonom/forretningscontroller ikke reagerer på udsendelsen af 

”oversigt over åbentstående poster”, omposterer Rejsegruppen automatisk 

poster, som er over 6 måneder gamle, til udgiftskonti.  

Rejsegruppen omposterer også eventuelle moms- og valutadifferencer, som er 

opstået ved viderefaktureringen. 
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